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 السقجمة
الحسج هلل رب العالسيغ ، ثع أكسل الرالة ، كأتع التدميع ، عمى سيج األكليغ 

الكخاـ الحيغ نذخكا الجيغ ،  كاآلخخيغ ، كعمى آلو الصيبيغ الصاىخيغ ، كصحابتو الفخاـ
 كعمى التابعيغ كتابعييع بإحداف إلى يػـ الجيغ.

 كبعج : 
بالحجيث كعمػمو كتحريمو ، كالتأليف فيو، مغ خيخ ما تبحؿ فيو  فاالشتغاؿ

الكخاـ عمييع كاالنبياء األكقات ، كتدتفخغ فيو الجيػد ، فيػ ميخاث الشبػة العطيع ، 
فسغ اخحه اخح ، يػرثػا ديشارا كال درىسا ، كانسا كرثػا العمع  لعالرالة كالدالـ  جسيعًا ، 

، كرجاء االنجراج في ىحا السيخاث الشبػي الجميل ، رأيت أف أحّقق رسالة بحع كافخ 
مخصػشة تخجـ ىحا الجانب أي عمع الحجيث الشبػي ، كفي مػضػع ىاـ يحتاج أف يكف 

 حجيث  .عميو كل أحج مغ الشاس ، فزال عغ السعتشي بعمع ال
كىحا السػضػع ىػ : شخح حجيث الشاس شخكاء في ثالث ، لمعالمة دمحم بغ 

ػاىجه ، كدرجتيا مغ الرحة إسساعيل الذييخ باألميخ الرشعاني ، ذكخ شخقو كش
، كبياف السخاد مشو ، كما يشجرج تحت عسػمو ، كما يدتجرؾ عمى مغ سبق مغ كالزعف

الذخعية ، كإحاشة بأشخاؼ  تاـ في العمـػالسحجثيغ كالفقياء ، مسا يجؿ عمى تبحخ 
 كقج اقتزت شبيعة العسل اف يكػف ىشاؾ مبحثاف بيغ يجي الشز السحقق. ...العمـػ

تشاكلت في السبحث االكؿ تعخيفًا كجيدا بالعالمة الرشعاني ، فيػ مغ األعالـ 
 تب عشيع ، فميذ بحاجة الى مديج تعخيف.السذاىيخ الحي ك  

السعتسجة في التحقيق ، كالصخيقة التي  باألصػؿالتعخيف كفي السبحث الثاني : 
 عمييا في ضبط الشز كتحكيقو كالتعميق عميو ... سأسيخ

أساؿ هللا تبارؾ كتعالى أف يػفقشي لمرػاب مغ القػؿ كالعسل ، كاف يجعل ىحا 
 العسل ذخخا مَجخخا يـػ ألقى هللا تعالى ، كالحسج هلل رب العالسيغ كصمى هللا كسمَّع عمى

 سيجنا رسػؿ هللا كآلو كصحبو كمغ كااله. 
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 (ٔ)السبحث األكؿ : تخجسة العالمة الرشعاني
يِّج م َحسَّج بغ ِإْسَساِعيل بغ َصاَلح بغ م َحسَّج  ىػ اإِلَماـ اْلَكِبيخ اْلس ْجَتيج اْلس صمق الدَّ

 الحدشي العمػي الكحالني الرشعاني الذييخ  باألميخ.
َساَدى اآْلِخَخة سشة  كلج بكحالف ، ثعَّ ارتحل مشيا بحزخة كالجه  ٜٜٓٔنرف ج 

 إلى حاضخة العمع اليسانية  مجيشة صشعاء . 
يِّج  مغ أجالء مذايخو الرشعانييغ : الديج اْلَعالَمة زيج بغ م َحسَّج بغ اْلحدغ َكالدَّ
يِّج اْلَعالَمة عبج هللا بغ عمي اْلَػزيخ  َدْيغ االخفر كغيخىع َكالدَّ اْلَعالَمة َصاَلح بغ اْلح 

 كالقاضي اْلَعالَمة َعمّي بغ م َحسَّج العشدي.
سغ أجازه مغ نبالء العمساء كأكابخىع السحجث كرحل ِإَلى َمكَّة ثع السجيشة ، كم

الحافع السػصػؼ بأميخ السؤمشيغ في الحجيث الذيخ عبج هللا بغ سالع البرخي السكي 
 الذافعي .

كقج تتمسح عمى الرشعاني ما ال يحرى مغ الصالب مغ مذاىيخىع : القاضي 
بغ َصالح بغ َأبى الخَِّجاؿ ، اْلَعالَمة َأْحسج بغ م َحسَّج قاشغ ، كالقاضي اْلَعالَمة اْحَسج 

 كالحافع دمحم مختزى الدبيجي الػاسصي الحشفي ، كغيخىع الكثيخ الكثيخ .
كقج أثشى عميو العمساء كثيخا ، كمغ ىؤالء االماـ دمحم بغ عمي الذػكاني حيث 

خ قاؿ :  بخع ِفي َجِسيع اْلع م ـػ كَفاؽ األقخاف ، َكتفخد بخئاسة اْلعمع ِفي صشعاء ، َكتطيَّ 
َػ مغ اأْلَِئسَّة السججديغ لسعالع  ْسَمِة َفي  ِبااِلْجِتَياِد ، َكعسل باألدلة َكَنفخ َعغ التَّْقِميج ...َكِباْلج 

يغ .  الجَّ
تخؾ العالمة الرشعاني ثخكة عمسية ىائمة دالة عمى تحققو كتقجمو بالعمع عمى 

اَل  ـ كىػ شخح بمػغ غيخه مغ عمساء عرخه ، كمغ جسمة تمظ اآلثار الجميمة : سبل الدَّ
السخاـ ، كاْلعجة َحاِشَية عمى شخح اْلع ْسَجة اِلْبِغ َدِقيق اْلِعيج ، كإجابة الدائل شخح بغية 
اآلمل في أصػؿ الفقو ، كثسخات الشطخ في عمع االثخ ، كتػضيح األفكار ، كإسباؿ السصخ 

لخسائل عمى قرب الدكخ نطع نخبة الفكخ كميا في مرصمح الحجيث ، كجسع عطيع مغ ا
 العمسية التي أفخدىا بالترشيف تشاثخت في البالد اليسانية .  

كالتجريذ كالترشيف ت ػفِّي العالمة الرشعاني  باإلفتاءكبعج حياة عمسية حافمة 
 ِفي َيْػـ الثُّاَلَثاء في الَثاِلث مغ شيخ شْعَباف رحسو هللا تعالى كغفخ لو .  ٕٛٔٔسشة 
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 السعتسجة في التحقيق كشخيقة العسل ؿباألصػالسبحث الثاني : التعخيف 
اعتسج العسل عمى ندختيغ األكلى كىي األصل الخصي ، كالثانية : مصبػعة في 

قبل ما يقارب ثالثيغ عاما ، كلكشيا خالية مغ التحقيق تساما ، مع  (ٕ)ذخائخ عمساء اليسغ
ثبت أىع ما فييا مغ أخصاء أك ترحيفات ، كمع ذلظ انتفعت مشيا في بعس السػاشغ ، كأ

 ما فييا مغ فخكقات .
يقع األصل الخصي السعتسج لمتحقيق ضسغ مجسػع مغ رسائل الرشعاني يذتسل 
عمى أربع كأربعيغ رسالة متشػعة جادت بيا يخاعة ىحا العالع الجميل ، خصيا مغ حيث 
العسـػ كاضح مقخكء ، كال يخمػ مغ شيء مغ الترحيفات التي أمكغ قخاءتيا بحسج هللا 

 تعالى . 
ندخيا دمحم بغ الحجخي  عغ ندخة نفيدة كتبت  –كىي األصل  –كىحه الشدخة 

بخط الديج عبج الكخيع بغ إبخاليع بغ حديغ بغ عمي بغ يػسف بغ إبخاليع بغ دمحم بغ 
مغ أحفاد العالمة الرشعاني ، كمسا يقػي ىحه الشدخة أنيا مقابمة مغ  –إسساعيل األميخ 

 ي.الذيخ عبج الخحسغ بغ حديغ الذام
 ػ . (ٖ)قٖ٘ٙٔيخجع تاريخ ندخيا الى الخامذ مغ جسادى اآلخخة لدشة  

، في  كل كرقة مشيا لػحتاف ،  ٓ٘ -ٗٗتقع في سبع أكراؽ تبتجأ مغ الػرقة 
 كتب عمى رأس المػحة األكلى مشيا : سؤاؿ كرد إلى البجر السشيخ رحسو هللا ، لفطو... 

تديج أحيانا قميال ، كفي كل  تحتػي كل لػحة مشيا ما يقارب مغ عذخيغ سصخاً 
 لػحة مشيا قخابة اثشتي عذخ سصخًا غالبًا.

كقع في الفيخس السػضػع بيغ يجي السخصػط : جػاب سؤاؿ فيسا يتعمق بحجيث 
 الشاس شخكاء في ثالث. 

: سؤاؿ في حجيث الشاس شخكاء في ثالث  (ٗ)كفي ذخائخ السػاريث لمجخافي
 كجػابو لمبجر األميخ رحسو هللا .

 ل ىحه العشاكيغ ليدت مغ نّز السؤلف بل ىي مأخػذة مغ معشى الخسالة .كك
كال تخدد في ندبة السخصػط لمرشعاني ، ألنو أحاؿ عمى بعس كتبو األخخى 
كخاصة سبل الدالـ شخح بمػغ السخاـ كندبتو لمرشعاني ال شظ فييا قصعا فإنو قاؿ : 

 .  ف شاء هللا تعالىكسا سيأتي بيانو إ -كاستػفيشا القزية في سبل الدالـ
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  كأما شخيقة العسل فكسا يأتي :  
ضبط عبارة الشَّز بحدب الػسع كالصاقة  ، مخاعاة قػاعج اإلمالء كالخسع  .ٔ

 السعاصخة فسا ححفت ىسدتو أثبتيا ، كما رسع بالياء أعجتو إلى اليسد . 
 تخخيج اآليات القخآنية مغ مػاضعيا بخسع السرحف.  .ٕ
ًة أك ضعفًا. تخخيج األحاديث .ٖ  الشبػية مع بياف أقػاؿ أىل العمع فييا ِصحَّ
.  تػثيق الشرػص كردىا الى مطشاتيا االصمية ، فإف احتاج الى مديج بياف ٗ

 كتعميق أتيت بو مغ الكتب السذيػرة كال سيسا شخكحات الحجيث الشبػي الذخيف.
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 الػرقة االكلى مغ السخصػط 
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 الػرقة االخيخة مغ السخصػط 
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 ]الشز السحقق[
 بدع هللا الخحسغ الخحيع

ما يقػؿ مػالنا العالمة محيي الدشة بعج دركسيا ، كمطيخ آيات سّخىا بعج أفػؿ 
أقسارىا كشسػسيا ، السسيد بيغ نرػص األخبار ، كضػاىخىا ، كمجسميا ، كمفخدىا ، 

، بجر كمصمقيا ، كمقيجىا ، كمفرميا ، كصحيحيا ، كمػضػعيا ، كمػقػفيا ، كمخفػعيا 
ال زالت سحائب ىجايتو عمى األناـ ىاممة ،  –اإلسالـ السشيخ دمحم بغ إسساعيل األميخ 

كألصاؼ ... بفخائج مػائجه عمى مّخ األياـ متػالية فيسا جخت بو العػائج السدتسخة ، كثبتت 
عميو القػاعج السدتقخة في جسع بمجاف اليسغ حزخىا كبجكىا كفالىا مغ اختراص أىل كّل 

حّجىا كمحتصبيا كمائيا كمخعاىا ، كلع يدؿ التشازع بيغ الشاس في شأنيا كالذجار ، بمجة ب
كاتفقت في ذات بيشيع ، كاختمفت آراء العمساء ، كمصارح األنطار ، كمغ راـ ىجـ قاعجة 
مغ غيخ مرمحة فيسا شجخ حرل بحلظ كثيخ مغ الزخر ، كنذأت مشيع مفاسج عطسى 

اء ، كلع يجج الدائل الفقيخ ما يغشيو مغ األبحاث مخررًا تيمظ فييا األمػاؿ ، كتخاؽ الجم
، سػى ما قيل  (٘)لعسـػ قػؿ الشبي صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع : الشاس شخكاء في ثالث

مغ دعػى اإلجساع بتخريز ممظ الساء بالشقل كاإلحخاز ، كترخيح الفقياء في الفخكع 
/أ( مغ حفخ بئخًا أك ٗٗشو قػليع : )بتأثيع مغ أخحه مغ ممظ غيخه ، كعجـ الجػاز ، كم

نيخًا فيػ أحّق بسائيا إجساعًا ، كإف بعجت مغ أراضيو ، كتػّسط غيخىا ، ثّع اختمفػا ىل 
الساء حّق أك م مظ ؟ فقائل : ىػ حّق ليذ لو مشع الفزمة لمخبخ الستقجـ ، كقائل : ىػ 

هللا عميو كآلو  كسمَّع : ممظ لكغ عميو بحؿ الفزمة لمساشية ، كالكأل ليشبت ، لقػلو صمى 
، ثع قاسػا الحيػاف  (ٙ)مغ مشع فزل الساء ليسشع مشو الكأل ، مشع هللا مشو فزل الخحسة

عمى اآلدمي بحخمتو ، كقاؿ بعزيع : يدتحب بحلو ليسا فقط ، كال يخفى أفَّ شخاَء عثساَف 
كمة مغ الييػدي بتخغيب الشبي صمى هللا عميو كآلو كسمَّع االبتياع  (ٛ)بجػازقاٍض  (ٚ)بئخ ر 

بيغ الدُّبيخ  (ٜ)بل نزٌّ فيو ، كقزى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع في شخاج الحخَّة
، قاٍض بالحّق فيسا ىػ حق إذ ذاؾ كاف يػمئح مغ الدقي لألقخب فاألقخب  (ٓٔ)كاألنراري 

، فيل في ىحيغ تخريز الساء دكف السحتصب كالسخعى مع استػائيسا في مّذ حاجة 
إلييسا في حالتي اليدار كاإلعدار ، كعجـ السؤنة كالعشاية غالبًا في تحريميا ال كسا (ٔٔ)

ليسا كجو الحكسة في االشتخاؾ ، كف ِيع مشو  (ٕٔ)العيػف السدتخخجة كاآلبار ، كلعلَّ ىحا أفَّ 
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خ كحفخ كقصع كتدبيل ، كسشيل أّف ما كاف فيو أدنى عشاية في أحج الثالثة مغ تحجّ 
،  (٘ٔ)، كمجتسع مػاشييا ، كمشاخات إبميا (ٗٔ)حّق يستشع إحياؤه كشادي البمج ، أك (ٖٔ)بمج

كنحػ ذلظ أنَّو يمحق بالسمظ في االحتخاـ ، كمشع مغ سػاىع مغ األناـ ، كىحا مع الدعة 
/ب( نعع  ، كىل ٗٗأك تػسصيا ال مع الزيق فالػاجب السداكاة ما لع ي جحف باألكلى)

الحكع باالختراص كالقدسة بيغ الذخكاء ، كىي ال تشافي االشتخاؾ الػارد في الخبخ ، بل 
اال في السذتخؾ ، أـ الحكع بو يمػح مغ الشطخ في السرالح التي مشاط ال تكػف القدسة 

حكسة الذارع الحكع فييا نطاـ أحػاؿ العالع فال يكػف الحكع بيا إلغاء لمخبخ ، ثّع كحلظ ما 
تجعمو األئسة مغ اإلقصاع لفخد مغ الشاس ، أك لبعس مغ ذلظ مع ما جاء في األثخ : ال 

بعس اآلثار : كألئسة السدمسيغ إف صّحت ، ىل َمغ كِلَي  ، كفي(ٙٔ)حسى إال هلل كلخسػلو
مغ أمخ السدمسيغ أف يقػؿ بأيجي الستأخخيغ ما ىع متسدكػف بو مغ آبائيع الستقجميغ 
إذا حرل التشازع في ذلظ مع بقاء السرمحة التي جعمت لالختراص أـ ال ؟ كىل 

ا مخة ثانية إذا قج بصمت أك حاكع أف يفتي أك يحكع بحلظ ؟ كىل لو أف يحسيي (ٚٔ)لمعالع
السرمحة لسرمحة متججدة ، أك يشقميا إلى غيخ ما كانت عميو قبل بصالنيا لسرمحة 

 مدتأنفة .
فالجػاب كاإلفادة مصمػبة بسا تصسئغ بو الشفذ ، كيؤمغ معيا االستئشاؼ في 

دالـ كال –نفع هللا الػجػد بػجػدكع ، كنفع األناـ بفػائجكع  –جسيع مػارد الدؤاؿ كالمبذ 
 عميكع كرحسة هللا كبخكاتو.

 فأجاب رضي هللا عشو بسا لفطو :
الحسج هلل رب العالسيغ ، كصالتو كسالمو عمى خاتع السخسميغ ، كعمى آلو 

 األعالـ السصيخيغ.
كبعج : فإنو كصل الدؤاؿ الجميل ، كتحققت ما اشتسل عميو مغ السدائل 

/أ( كاضصخبت فييا ٘ٗالبمػى )ؽ (ٛٔ)(كاألقاكيل ، كال ريب أفَّ ىحه السدائل عست ) بيا
أقػاؿ الحّكاـ كذكي الفتػى ، كتخددت آراء القخكف اآلخخة كاألكلى ، كقج آَف بسذيئة هللا 
تعالى أف أكضح في مدائميا الحقَّ لسغ كاف مغ ذكي اإلنراؼ كاأللباب كالتقػى ، فشقػؿ 

ث ، كىػ حجيث أخخجو : ذكخ الدائل دامت إفادتو حجيث الشاس شخكاء في ثالث ... الحجي
ابغ عباس رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع ، كلشتكّمع عمى سشجه 
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فشقػؿ : قاؿ أبػ دمحم ابغ حـد : إفَّ في ركاتو راكيًا مجيػاًل ، فال تقـػ بو الحّجة ، فقاؿ : 
خخه إال ، أعشي بكدخ الخاء السعجسة ، فجاؿ ميسمة ، فذيغ معجسة آ (ٜٔ)كىػ أبػ خجاش

إّنا راجعشا كتب ركاة األحاديث الشبػية فػججنا في التقخيب لمحافع ابغ حجخ أّنو قاؿ : 
خعبي أبػ ِخجاش ثقة ، فال تزخُّه جيالة ابغ حـد ، فإّف مغ حِفع  (ٕٓ)ِحبَّاف بغ زيج الذَّ

 حجة عمى مغ لع يحفع .
سدشج كغيخه كقاؿ في بمػغ السخاـ بعج أف ساؽ الحجيث بمفطو كندبو ألحسج في ال

 .(ٕٔ): كرجالو ثقات
قمت : فتّع االحتجاج بو ، كشيج لو كيقّػيو ما أخخجو ابغ ماجو مغ حجيث أبي 
ىخيخة قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع : ثالث ال ي سشعغ : الساء ، كالشار ، 

 .(ٕٕ)كالكأل ، كثسشيا حخاـ 
اؿ : نيى رسػؿ هللا صمى كفي صحيح مدمع مغ حجيث جابخ رضي هللا عشو ق

 . (ٖٕ)هللا عميو كآلو  كسمَّع عغ بيع فزل الساء
كفيو عغ جابخ أيزًا : نيى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع عغ بيع 

 ، كاألحاديث في ىحا الباب كثيخة ، كمشيا :  (ٕ٘)، كعغ بيع الساء  (ٕٗ)ضخاب الفحل
ما أخخجو الذيخاف مغ حجيث أبي ىخيخة قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

 .(ٕٙ)كآلو  كسمَّع : ال تسشعػا فزل الساء لتسشعػا بو الكأل
، عغ أبيو ، عغ  (ٕٚ)/ب ( مغ حجيث عسخك بغ سعيج٘ٗكفي مدشج أحسج )

شعو هللا صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع قاؿ : مغ مشع فزل مائو ، كفزل كأله ، م الشبي
   ..فزمو يػـ الكيامة

كنفّدخ ألفاضو فشقػؿ :  قاؿ في الشياية : الكأل الشبات كالعذب كسػاء رشبو 
: أراد ليذ لراحب الشار أف يسشع مغ أراد أف يدتزيء مشيا  –كالشار  –كيابدو كقاؿ 

ء كيقتبذ ، كقيل : أراد بالشار الحجارة التي تػري الشار ، قاؿ : كمعشى مشع فزل السا
ليسشع الكأل كأف يكػف البئخ في البادية ، كيكػف قخيبًا مشيا الكأل ، فإذا كرد عمييا كارد 
تغمَّب عمى مائيا ، كيسشع مغ يأتي بعجه لالستقاء مشيا ، فيػ بسعشو الساء مانٌع لمكأل ، 
ألنو متى كرد رجل بأبمو فأرعاىا في ذلظ الكأل ، كلع يدقيا قتميا العصر ، فالحي يسشع 

 .(ٕٛ)البئخ يسشع الكأل ماء
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إذا عخفت ىحا عخفت أفَّ الثالثَة السحكػرَة في األحاديث مذتخكة بيغ الشاس ، 
فة بالالـ التي لمجشذ ، فأفادت عسػـَ كلِّ ماء ، ككأٍل ،  (ٜٕ)كالثالثة األلفاظ ، كردت معخَّ

، أك ناٍر ، كاألدلة  ككلِّ نار إاّل أنَّو يدتثشى مغ الثالثة ما ن قَل ، كأ حخَز مغ ماٍء ، أك كألٍ 
، كمدتشج اإلجساع الحي شمبو الدائل أنَّو متػاتخ قصعًا أنَّو كاف في  (ٖٓ)مخّررة لمعسـػ

كسمَّع ي شقل الساء  في القخب كي باع ، ككحلظ الكأل كاف يخخج   عرخه صمى هللا عميو كآلو
الشاس يحتّذػف الكأل ، كيحتصبػف الحصَب ، كيجخمػنو األسػاؽ يبيعػنو ، كقرة أميخ 
السؤمشيغ عمي رضي هللا عشو في إرادتو أف يقصع حذيذًا عمى شارفيو عشج إرادة تدكيجو 

خخج مغ بيٍت كاف فيو فجبَّ أسشستيا ، كىي قرة  بالبتػؿ عمييا الدالـ ، كإفَّ عسَّو حسدة
/أ( أنَّو كاف يحرُّ الكأَل في سمظ ، كأما االحتصاب ٙٗال نخيج مشيا إاّل بياف )ؽ (ٖٔ)معخكفة

،  (ٕٖ)فإّنو صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع شجَّ لبعس الرحابة رضي هللا عشيع ىخاكة الفأس
 كتب الدشة. ، كىي قرة معخكفة في (ٖٖ)كأمَخه يخخج  يحتصب  

كاما الشار فسعمـػ إفَّ مغ صارت في تّشػره مثاًل مغ حصٍب شخاه ، أك احتصبو 
 (ٖٗ)كىل يقاس -أيَّجه هللا  -فيي لو خاصة ، كلو بيعيا ، كالترّخؼ فييا ، فقػؿ الدائل 

كالكأل ، يقاؿ إنَّو قج ثبت فييا الشّز،  كسا ثبت في الساء ، كإنيسا  (ٖ٘)صاحباه يخيج الساء
 مكاف بالشقل كاإلحخاز مثمو كسا عخفت.ي س

فال ريَب أفَّ مغ قج نقل الساَء السباَح إلى أرضو فقج أحخزه فييا ، فسغ أخح مشو 
شيئًا فيػ آثع كغاصب ، ككالميع صحيح ، ككحلظ ما ذكخه مغ قػليع مغ حفخ بئخًا ، أك 

لشفدو كمػاشيو كبشيو نيخًا ، فيػ أخّز بسائيا إجساعًا كالـ صحيح إنَّو أحّق بقجر كفايتو 
اتفاقًا ، فإف فزل مغ الساء شيء عغ كفايتو كجب عميو بحلو ، كإنَّو فزل مائو الحي 
ًا ،  كرد الػعيج عمى مشعو ، كلحا قاؿ الفقياء أحّق فيػ اسع تفزيٍل داؿٌّ عمى أفَّ لغيخِه حقَّ

 كإنَّسا لو األخّريَّة .
ل في ممكيتو ، كليذ األمخ كأما قػؿ الدائل : ىل الساء حّق أك ممظ كما قي

كحلظ بل يأخحه مغ لو حقٌّ عمى رغع أنف اآلخخ ، كسا حكع صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع 
بيغ الدبيخ كاالنراري عمى رغع أنف األنراري ، كىػ مباٌح ، كمديل فيو حقػٌؽ لمعباد ، 

 كال ممظ .
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عميو كآلو  كأما قرة شخاء عثساف رضي هللا عشو  بئخ ركمة بتخغيبو صمى هللا 
كسمَّع  فشعع إنَّو حجيث صحيح ثابت ، فإنو صمى هللا عميو كآلو كسمَّع لسا دخل السجيشة ، 
ع بيا عمى السدمسيغ ، كلو الجشة ، فذخى  أك اليجخة قاؿ : َمغ يذتخي بئخ ركمة يػسِّ

،  (ٖٙ)عثساف نرفيا بأثشي عذخ ألفًا ، كجعميا ميايأة بيشو كبيغ الييػدي ، يػمًا فيـػ
اف الشاس يدتقػف يـػ عثساف لميػميغ ، فقاؿ لو الييػدي : أفدجت عميَّ بئخي فاشتِخ فك

 باقييا فاشتخاه بثسانية آالؼ .
 فيحا الحجيث قج استجؿَّ بو عمى ممظ الساء ، كجػاز بيعو.

كعسارتيا كأحجارىا ال الساء  (ٖٚ)كأجيب عشو : بأفَّ الحي شخاه عثساف ك ػرة البئخ
ال يحجث إال دفعًة بعج دفعة كسا في سائخ اآلبار السعخكفة فيػ معجـك ال  الحي فييا ، فإنَّو

يرحُّ بيعو ، فالعقج كاقع عمى ما ذكخناه ، كدخل الساء تبعًا ، كإف كاف ىػ السقرػد فال 
، ككاف  (ٖٛ)يمـد العقج عميو عمى أفَّ قرة عثساف كانت في  أكؿ اليجخة قبل تقّخر األحكاـ 

كسمَّع قج صالح الييػد عشج قجكمو ، ككانت ليع شػكة فال يشيس صمى هللا عميو كآلو  
مشا ،  عمى  ممظ  الساء كيف كىػ يقػؿ  صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع كثسشو حخاـ كسا قجَّ
كيقػؿ : مغ مشع فزل الساء مشعو هللا فزمو ، كلػ كاف يسمظ لكاف السالظ غيخ آثع في 

 .(ٜٖ)دألة بيع الشاس الغيػؿمشع ما ىػ لو ممظ ، كبدصشا السدألة في م
رناه مغ أفَّ الثالثة مذتخكة بيغ العباد ، فيي كاشتخاؾ   ر عشجؾ ما قخَّ كإذا تقخَّ

، كّل كاحج (ٓٗ)الغانسيغ في الغشائع ، كالثسانية األصشاؼ في الدكاة ، كالػارث في السػاريث 
مغ ىؤالء لو حقٌّ فيسا ذكخناه قصعًا بشّزِ هللا تعالى ، كيحـخ عمى مغ لو حّق في ذلظ أف 
يأخَح حّقو ، أك بعس حّقو إال بعج قدسة ذلظ بقدسة الشبي  صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع ، 

سمَّع أك اإلماـ ، أك غيخىسا مّسغ لو كالية ذلظ ، بل جعل الشبي  صمى هللا عميو كآلو  ك 
اآلخح مغ الغشيسة قبل القدسة غااّلً حتى إنَّو قاؿ في مػاله مجعع ، كقج ق تل شييجًا حيغ 
قاؿ لو الرحابة رضي هللا عشيع : ىشيئًا لو الذيادة ، قاؿ صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع : 

اء إفَّ الذسمة التي غمَّيا مغ الغشائع التي لع تربيا السقاسع لتذتعل   عميو نارًا ، فج
إنداف  بذخاكيغ ، أك شخاؾ فقاؿ صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع : شخاؾ أك شخاكيغ مغ 

  . (ٔٗ)نار
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َوَمن يَۡغلُۡل يَۡأِت بَِما َغلَّ يَۡوَم }   :كفي كتب التفديخ في قػلو تعالى 

َمِة   بخًا ، فاعمع أنَّو ال يتعُّ  (ٖٗ)ركايات مػحذة في ذلظ(ٕٗ){ٱۡلِقيََٰ ، فإذا أحصتَّ بسا ذكخناه خ 
اإلفادة في الجػاب إال بحكخ ما ىػ قصب الذخائع كّميا مغ االقصاب التي تجكر عمييا 
الذخائع مغ قبل خخكج آدـ عميو الدالـ إلى البذخ مغ الجشة ، كىي إفَّ الذخائع جسيعًا 

أمخ هللا بو عبادة فيػ لجمب مرالحيع في  إنسا ىي لجمب السرالح كدفع السفاسج فكمَّسا
الجنيا كاآلخخة ، ككمَّسا نيى عشو فيػ لجفع السفاسج كحلظ ، فيحا الزابط لسغ أراَد معخفَة 
السرالح ، فإنيا كّل ما نيى هللا عشو كرسػلو ، كلشحكخ مثاًل كاحجًا كىػ  إفَّ هللا تعالى قاؿ 

فكاف ىحا االمخ لجمب السرمحة ، التي  ،(ٗٗ)  {أَنَت َوَزۡوُجكَ  ٱۡسُكنۡ } آلدـ عميو الدالـ
، فيحا أمخ  (٘ٗ) آليةا{ ١ٔٔإِنَّ لََك أََّلَّ تَُجوَع فِيَها َوََّل تَۡعَرىَٰ }صخحَّ بيا قػلو تعالى: 

بجمب السرمحة ، كنياه عغ اكل الذجخة لجفع السفدجة فقاؿ ، كال تقخبا ىحه الذجخة 
:  فتكػنا مغ الطالسيغ فشياىسا لجفع السفدجة الكػف مع الطالسيغ كلحا قاؿ آدـ بعج آكميا

ِسِرينَ ِمَن  َربَّنَا َظلَۡمنَآ أَنفَُسَنا َوإِن لَّۡم تَۡغِفۡر لَنَا َوتَۡرَحۡمَنا لَنَُكونَنَّ  }   .    (ٙٗ) {ٖٕ ٱۡلَخَٰ
كألجل جمب السرالح ، كدفع السفاسج ، أمخ هللا  رسػَلو صمى هللا عميو كآلو  
كسمَّع بقدسة الغشائع بيغ الغانسيغ ، كالدكػات بيغ مرارفيا ، فإنَّو بالقدسة يشاؿ كّل مغ 

و ، كىحه  مرمحة ال ريب فييا .  لو حقٌّ حقَّ
و مغ غيخ قدسة ، دفعًا لسفدجة عطيسة ، فإنَّو لػ كنيى عغ أخح مغ لو  حقٌّ حقَّ

تخؾ كّل أحج يأخح حّقو بيجه ألخح القػي مغ الزعيف ، كتشازع األقػياء كّل يخيج األخح ، 
فأّدى إلى فداد كتشازع كسفظ دماء ، فيكحا الحقػؽ السذتخكة كّميا ، بل األعياف 

 شيء استثشاٍه الفقياء مغ غيخ دليل. السذتخكة ال يدتبج أحج بأخح ما ىػ لو إال في
إذا عخفت ىحا فيحه السياه السذتخكة كالكأل التي ىي محّط رحى الدؤاؿ ، كعمييا 
دار السقاؿ يجب عمى الخمفاء في كلِّ عرخ تػزيعيا بيغ مدتحقييا ، كقدستيا بيغ َمغ 

و .لو الحّق ، كىحا االشتخاؾ ىػ سبب القدسة ، كبيا يشاؿ كلُّ أحٍج ِقدصو كح  قَّ
كمغ ضغَّ أفَّ َمعشى شخكاء في ثالث : أنَّيا ال ت قدع فيػ ضغٌّ فاسٌج ، فيحا الشبي  

ل إنَّيسا شخيكاف فيحا مغ  صمى هللا عميو كآلو كسمَّع قدع بيغ الدبيخ كاالنراري ، كلع يق 
و فالخمفاء أقاميع هللا  لجمب السرالح لمعباد كدفع السفاسج عشيع ،  السذتخؾ كلٌّ يأخح حقَّ

،  (ٚٗ)كفائجة قياميع ككجػب شاعتيع كترخفاتيع عائج إلى ىحيغ األمخيغ باتفاؽ األئسة



ىهـ(ىى8811للسودىمحمدىبنىإسماصولىاألمورىالصنعانيىرحمهىاللهى)تىسؤالىوجوابهىصنىحدوثى)ىالناسىشركاءىفيىثالث(ىى  

                                      

                
                                                     

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٙٓ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    ٗ 
 جمادي األول                                                                                                              

هـٔٗٗٔ                                                                                                                

  
                                                                                                                    ٖٓ 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م9ٕٔٓ                                                                                                                

 47                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالسالموة                         

 
 

فػالية قدسة السذتخكات الثالثة إلييع كسا أفَّ قدسة الدكػاة كالغشائع الييع ي عص ػف كٌل ذي 
 حٍق حقو  مغ السياه ، كمحالت الَكأل.

مذتخؾ بيشيسا فتشازعػا تعيَّغ مثالو: لػ كاف ألىل القخيتيغ نيخ ماٍء كجبل َكأل 
عمى الخميفة أمخ الحاكع العاِمل السخضيَّ بشطخ محل االشتخاؾ مغ الشَّيخ كالَجَبل كيأمخه أف 
ي عيَّغ ألىل كل بمجٍة ، ما يقـػ بيع كبسػاشييع كزركعيع ، فَسغ كاف أكثخ ماشية كمااًل 

 لو دكف ذلظ . عيَّغ لو بقجر تكميفو ، كَمغ كاف أقلَّ مااًل كماشية عيَّغ
كال ي قاؿ ىحا الساء كالكأل مذتخؾ فال يفزل فيو أحج عمى أحج ، ألنَّا نقػؿ قج 
الحَع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو  كسمَّع ىحا التفزيل في السذتخؾ ، فإنَّو جعل مغ 

، فكحلظ في السذتخؾ غيخىا ، يعصى كّل أحج  (ٛٗ)الغشيسة لمخاجل سيسًا ، كلمفارس سيسيغ
تكميفو كما يحتاج لكغ بحيث ال يزّخ باألقّل ماشيًة كتكميفًا ، فإف كاف الساء كالكأل بقجر 

.  يقػماف بكفاية الفخيقيغ كزَّعو بيشيسا ، كأدخل الشقَز عمى الكلِّ
كاعمع : أفَّ أحكاـ األئسة الساضيغ كالخمفاء رضي هللا عشيع محسػلٌة عمى أفَّ 

األعرار ، بل ال بجَّ مغ االختالؼ في اليدار  ىحا باعتبار أعرارىع ، كلكّشيا ال تتفق
بَّ قـػ كانػا في َسعة كثخة تكاليف مغ السػاشي كغيخىا في عرخ خميفة (ٜٗ)كاإلعدار ، فخ 

مغ الخمفاء ، فعيَّغ ليع شيئًا كاسعًا ناضخًا إلى ما ىع عميو ، ثعَّ تغّيخت بيع األحػاؿ في 
زمشو في إعدار كخّفة تكاليف ،  /ب( ، أك مغ بعج عرخه ، كجاء قـػ فيٛٗعرخه )ؽ

فأكسع هللا عمييع حتى صاركا مثل أكلئظ ، أك أكثخ ، فإّنيا جخت حكسة هللا بسجاكلة األياـ 
 . (ٓ٘)بيغ الشاس كسا نّز عميو

 (ٔ٘)كبيت الغشى ي خذى عميو مغ الفقخ    ي خجى لو الغشى كيقاؿ : أال إفَّ بيَت الفقِخ  
عرٍخ في الحالة الخاىشة ، كالعسل بسقتزاىا ، كإف كحيشئح البَج مغ الشطِخ في كّل 

خالفت أكضاع األئسة األكليغ أكضاعيع ، كأحكاميع إنسا كانت باعتبار زمانيع ، كأحػاؿ 
رعيتيع ، كجمب مرالحيع ، كدفع مفاسجىع ، كلكل عرخ حكسو ، فال يقاؿ تعتسج أحكاـ 

في الحالة الخاىشة ، كالداعة  األئسة في الساضي ، كال يقاؿ تشقس ، بل ال بّج مغ الشطخ
الحاضخة ، فإف كانت أحكاـ األئسة مصابقة ليا اعتسجت ، كإف لع تصابق ذلظ نقزت ، 
كليذ ذلظ نقز عمى األئسة ، بل لػ شاىجكا الحاؿ الخاىشة ، كلع تصابقيا أحكاميع 

اـ الساضيغ  رحسيع لشقزػىا كسا ىػ شأف أئسة العمع كالػرع كالتقػى ، ككحلظ أحكاـ الحكَّ
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رت في الحالة الخاىشة ، كإف  هللا تعالى في ىحه السذتخكات ىحا حكسيا اآلف إف شابقت ق خِّ
لع تصابقيا ن قزت كق بزت ىي كخصػط األئسة مسا ىي في أيجييع ألفَّ بقاءىا مفدجة ما 

 يداؿ ي فتح  بيا باب الذجار ، كقبزيا مغ دفع السفاسج . 
/أ(، كمشاخات ٜٗكمجتسع مػاشييا)ؽىحا كأمَّا ذكخه في ساحات البمج ، 

، كمالعب صبيانيا ، فإّف ىحه الداحات حقػؽ يختزُّ بيا أىل البمجة ، ليذ (ٕ٘)إبميا
، كال إحجاث شيء يسشع السشتفعيغ بيا ، كىي حخاـ بمجىع ، كجساع  (ٖ٘)ألحج تحّجخىا

 مشافعيع ، كليذ لغيخىع فييا حّق.
كلع نزعَّ الشار إلييسا ، ألنَّا ال نختار  نعع ، صخنا نفخد الكالـ في الكأل كالساء ،

ما قالو ابغ األثيخ مغ أنَّو ال يسشع صاحبيا مغ االستزاءات كاالقتباس ، أك أنَّو أراد 
أحجارًا تػرى مشيا الشار ، فإفَّ كالمو غيخ مخضي عشجي ألفَّ االشتخاؾ في أخػييا ذات 

في االشتخاؾ في ذاتيا ، كالحي ذكخه  الساء ، كذات الكأل ، فال بجَّ أف تكػف الشار مثميسا
إذف في مشفعة الشار ال في ذاتيا ، كالحي يطيخ أنَّو أراد بيا الشار التي في الفمػات كالبخاري 
السػقجة مغ حصٍب مباح ، فإذا أكقَج زيج مغ ىحا الحصب لسا يشتفع بو ، فإنو إذا فزل مغ 

، حصبيا بالذخاء كبالشقل كاإلحخاز التي الشار عمى كفايتو كجب عميو بحلو لغيخه ، كأما الشار
  .(ٗ٘)فيحه نار مسمػكة يختز بيا َمغ شخاىا ، أك احتصبيا ، أك أحخزىا

ت مغ الكالـ األذياؿ ، كلكشو إف شاء هللا قج رفع كلَّ  ىحا كقج شاؿ السقاؿ ، كاجتخَّ
إشكاؿ ، كأشمع شسذ مدائل الدؤاؿ ، كإف شالت فيو السدافة في القيل كالقاؿ فيتأمَّل 

ما اشتسل عميو مغ الفػائج ، كنتائج مقّجمات القػاعج ، كالحسج هلل  –أّيجه هللا  –الدائل 
ّل حامج ، كالرالة كالدالـ عمى سّيجنا دمحم ، كآؿ دمحم األئسة األعالـ حسجًا يفػؽ ك

 األماجج. 
/ب( ٜٗفإنَّو )ؽ (ٙ٘)إال هلل كرسػلو (٘٘)كأما قػؿ الدائل مع ما جاء أّنو ال حسى

حجيث صحيح ، كاختمف العمساء ىل لإلماـ أف يحسَي لخيل الجياد ، كقج ذكخنا الخالؼ 
، كقج ثبت أّف عسخ بغ الخصاب رضي هللا (ٚ٘)غ السخاـ في شخحشا سبل الدالـ عمى بمػ 

 .(ٜ٘)، كاستػفيشا القزية في سبل الدالـ  (ٛ٘)عشو حسى إلبل الرجقة
كإذا حسى اإلماـ أرضًا فيي باقية عمى إباحتيا ال ممظ فييا لإلماـ كال لغيخه ، بل 

اف لو ىي عمى ما كانت عميو مباحة حتى يخث هللا األرض ، كمغ عمييا ، ككحا مغ ك



ىهـ(ىى8811للسودىمحمدىبنىإسماصولىاألمورىالصنعانيىرحمهىاللهى)تىسؤالىوجوابهىصنىحدوثى)ىالناسىشركاءىفيىثالث(ىى  

                                      

                
                                                     

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٙٓ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    ٗ 
 جمادي األول                                                                                                              

هـٔٗٗٔ                                                                                                                

  
                                                                                                                    ٖٓ 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م9ٕٔٓ                                                                                                                

 41                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالسالموة                         

 
 

عمى غيل بدتاف يدتحق سكيو مشو ، ثعَّ إّنو بشى في محمو دارًا كنحػىا ، فإنَّو لع يبق لو 
، كليذ لو أف  (ٓٙ)حّق في الساء ، بل يعػد ما كاف يدتحقو مشو ألىل الحقػؽ في الغيل

ليا إلى ما ال  يبيعو ، أك يعاكض بو ألنَّو إّنسا كاف حّقًا لو في سقي األرض ، كحيث حػَّ
لو بصل حّقو ، كمثمو ما فزل مغ الغيل عغ كفاية السدتحقيغ ، فإنَّو ال يباع كال  سقي

 يعاكض بل ىػ الفزمة السشيي عغ بيعيا في الحجيث .
كالعجب مّسغ يقػؿ إفَّ الذارع حكيع ، كقج جعَل الثالثة مذتخكة فال ت قدع بيغ 

ق معشاه ، فإفَّ كػنو السدتحقيغ ، فإفَّ ىحا ذىػؿ عغ معشى ِحكستو ، كقرػٌر عغ تحقي
 تعالى حكيسًا يقزي بسالحطة السرالح كالسفاسج يقيشًا .

كمغ مالحطة مرالح العباد جعل الثالثة مذتخكة بيشيع لعسـػ حاجتيع إلييا ، 
كمغ دفع السفاسج عشيع أمخ بقدستيا فقدع صمى هللا عميو كآلو كسمَّع ماء شخاج الحّخة 

ئع كاألخساس كالدكػات ، كجعل إليو جسعيا مغ بيغ الدبيخ كاألنراري ، كقدع الغشا
ه هللا أمخ عباده ، كال أعمع ٓ٘)ؽ /أ( أيجي الغانسيغ ، كقدسيا عمييع إلى كّل خميفة كالَّ

في الذخيعة شيئًا مذتخكًا ال ي قدع بيغ كّل مذتخؾ ، بل ال بّج مغ قدستو بيغ الذخكاء 
 انتيى.

 ، كال حػؿ كال قػة إال باهلل العمّي العطيع .كالحسج هلل أكاًل كآخخًا ، كضاىخًا كباششًا 
كاف الفخاغ مغ نقل ىحه ، ليمة الثالث كالعذخيغ مغ شيخ ربيع الثاني 

 /ب(. ٓ٘ىػ)ؽٖ٘ٙٔ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اليػامر
                                                           

،  ٜ٘ٙ -ٛ٘ٙ، السعجع السختز ، الدبيجي ص: ٜٖٔ -ٖٖٔ/ٕيشطخ تخجستو في : البجر الصالع  (ٔ)
 . ٚ٘-ٙ٘/ٜ، معجع السؤلفيغ    ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٔفيخس الفيارس كاالثبات 

ذخائخ عمساء اليسغ ، عبج هللا بغ عبج الكخيع الجخافي ، اعتشى بو : دمحم عبج الكخيع الجخافي ،  (ٕ)
  .ٖ٘ٔ-ٚٗٔـ ، ص: ٜٜٔٔ-ٜٜٓٔيث ، بيخكت ، الصبعة االكلى ، مؤسدة دار الكاتب الحج

)ٖ(   https://www.alukah.net/library/0/81534 /     
 . ٘ٗٔذخائخ السػاريث ص:  (ٗ)
كا اْلِحَباَؿ َعَمى اْلكَ  (٘) ا ِفي َغَداٍة َفَشَدَؿ الشَّاس  َمْشِداًل َفَقَصع ػا الصَِّخيَق َكَمجُّ شَّ أَلِ ، َفَمسَّا حجيث أبي ِخَجاٍش َقاَؿ: ك 

ِ َلَقْج َغَدْكت  َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى هللا  َعَمْيِو  كسمَّع َغَدَكاٍت  ْبَحاَف َّللاَّ ػؿ : الشَّاس   َرَأى َما َصَشع ػا َقاَؿ: س  َفَدِسْعت و  َيق 
َخَكاء  ِفي َثاَلٍث ِفي اْلَساِء َكاْلَكأَلِ َكالشَّاِر. يشطخ : بغية الباحث عغ زكائج مدشج الحارث   ٜٗٗرقع  ٛٓ٘/ٔش 

 . ٖٖ٘/ٖ، كفيو : راٍك لع يدعَّ كسا في إتحاؼ الخيخة السيخة  ٖٔٙرقع  ٖ٘ٙ/ٕ، 
: الرحيح قػؿ مغ َقاَؿ: َأب ػ خجاش، عغ رجل مغ أصحاب  ٖ٘ٙٔ/ٗقاؿ ابغ عبج البخ في االستيعاب 

ِبّي َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو  الشبي صمى هللا َعَمْيِو َكَسمََّع، ال قػؿ مغ َقاَؿ: َعْغ أبي خجاش رجل مغ أصحاب الشَّ
 َكَسمََّع. كقج ركى َأب ػ خجاش ىحا عغ عبج هللا بغ عسخك ابغ العاص.

كتاب البيػع ،  ٖٚٚٗرقع  ٕٛٚ/ٖي ثالث...أخخجو أبػ داكد في سششو كىػ بمفع: السدمسػف شخكاء ف
ٍل ِمَغ اْلس َياِجِخيَغ ِمْغ َأْصَحاِب الشَِّبيِّ َصمَّى هللا  َعَمْيِو َكَسمََّع،  -أبػاب اإلجارة  َباٌب ِفي َمْشِع اْلَساِء ، َعْغ َرج 

َخَكاء  ِفي َثاَلٍث: ِفي اْلَكإَلِ، َقاَؿ: َغَدْكت  َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى هللا  َعَمْيِو  كسمَّ  ػؿ : " اْلس ْدِمس ػَف ش  ع َثاَلًثا َأْسَسع و ، َيق 
 َكاْلَساِء، َكالشَّاِر "

 : كفي إسشاده : حباف بغ زيج، كفيو جيالة. ٖٛٔ/٘ٔقاؿ ابغ السمقغ في التػضيح 
َخَكاء  ِفي َثاَلٍث َعْغ اْبِغ في الخىػف ، َباٌب: اْلس ْدِمس ػ ٕٕٚٗرقع  ٕٛ٘/ٖكأخخجو ابغ ماجو في سششو  َف ش 

 ِ ػؿ  َّللاَّ َخَكاء  ِفي َثاَلٍث: ِفي اْلَساِء َكاْلَكأَل -َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو  كسمَّع  -َعبَّاٍس، َقاَؿ: َقاَؿ َرس  : اْلس ْدِمس ػَف ش 
ـٌ.  َكالشَّاِر، َكَثَسش و  َحَخا

ِ ْبِغ ِخَخاٍش ، َكى َػ : َىَحا اإْلِ  ٖٛٔ/ٙقاؿ الحافع العخاقي في شخح التثخيب  ْسَشاد  َضِعيٌف ، ِلَزْعِف َعْبِج َّللاَّ
يِغ اْلس ْعَجَسَتْيِغ.  ِبَكْدِخ اْلَخاِء َكِبالذِّ

 . ٖ٘ٔ/ٖكبالجسمة فالحجيث صحيح لكثخة شػاىجه كشخقو ، يشطخ : التمخيز الحبيخ 
مغ  ٚ٘ٓٚرقع  ٕٖٙ/ٔٔ،  ٕٕٚٙرقع  ٖٖٔ/ٔٔ،  ٖٚٙٙرقع  ٕ٘٘/ٔٔأخخجو أحسج في السدشج  (ٙ)

 حجيث   عبج هللا بغ عسخك بغ العاص رضي هللا عشيسا ، كىػ حجيث حدغ بذػاىجه .
، َكى َػ ِثَقٌة، َكَقْج َضعََّفو  ٕٗٔ/ٗقاؿ الييثسي في مجسع الدكائج  دَاِعيُّ ج  ْبغ  َراِشٍج اْلخ  ، َكِفيِو م َحسَّ : َرَكاه  َأْحَسج 

ْع. كقاؿ أيزًا في شخيق أخخى  ي  .  ٕ٘ٔ/َٗبْعز  خُّ ـٌ اَل َيز   : َكِرَجاؿ  َأْحَسَج ِثَقاٌت، َكِفي َبْعِزِيْع َكاَل
مغ حجيث سعج بغ أبي كقاص رضي هللا عشو  ٕٛٛرقع  ٕٗٔ/ٕكأخخجو أبػ يعمى السػصمي في مدشجه 

: فيو مغ لع يدع ، كنحػه في ٕٗٔ/ٗبدشج ضعيف لجيالة بعس ركاتو . قاؿ الييثسي في السجسع 

https://www.alukah.net/library/0/81534%20/


ىهـ(ىى8811للسودىمحمدىبنىإسماصولىاألمورىالصنعانيىرحمهىاللهى)تىسؤالىوجوابهىصنىحدوثى)ىالناسىشركاءىفيىثالث(ىى  

                                      

                
                                                     

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٙٓ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    ٗ 
 جمادي األول                                                                                                              

هـٔٗٗٔ                                                                                                                

  
                                                                                                                    ٖٓ 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م9ٕٔٓ                                                                                                                

 41                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالسالموة                         

 
 

                                                                                                                                                                      

. كيشطخ : البجر السشيخ ، ابغ السمقغ ٖٖٚ/ٗخة بدكائج السدانيج العذخة ، البػصيخي إتحاؼ الخيخة السي
ٚ/ٜٔ- ٜٕ     . 

الذخب ، باب  -كتاب السداقاة  ٕٕٓٗرقع  ٖٗٛ/ٕكأصل الحجيث في الرحيحيغ  : صحيح البخاري  
هللا  كتاب التػحيج ، باب قػؿ ٛٓٓٚرقع  ٕٓٔٚ/ٙمغ رأى أف صاحب الحػض كالقخبة أحق بسائو ، 

مغ حجيث َأِبي ى َخْيَخَة   ٖٕ  - ٕٕ:سػرة الكيامة {ٖٕإَِلىَٰ َربَِّها نَاِظَرٞة  ُٕٕوُجوٞه يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَرةٌ }   :تعالى
ع  َّللاَّ  َيْػـَ  الِكَياَمِة، َكاَل َيْشط خ  ِإَلْيِيْع: َرِضَي َّللاَّ  َعْشو ، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى هللا  َعَمْيِو  كسمَّع َقاَؿ: َثاَلَثٌة اَل ي َكمِّس ي 

ٌل َحَمَف َعَمى َيِسيٍغ َكاذِ  ٌل َحَمَف َعَمى ِسْمَعٍة َلَقْج َأْعَصى ِبَيا َأْكَثَخ ِمسَّا َأْعَصى َكى َػ َكاِذٌب، َكَرج  َبٍة َبْعَج َرج 
ٌل َمَشَع َفْزَل َماءٍ  ٍل م ْدِمٍع، َكَرج  ػؿ  َّللاَّ  : الَيْػـَ َأْمَشع َظ َفْزِمي َكَسا َمَشْعَت َفْزَل  الَعْرِخ، ِلَيْقَتِصَع ِبَيا َماَؿ َرج  َفَيق 

 َما َلْع َتْعَسْل َيَجاَؾ .
كتاب اإليساف باب بياف الحيغ ال يكمسيع هللا يـػ الكيامة بمفع : َثاَلٌث اَل  ٕٕٔرقع  ٕٚ/ٔصحيح مدمع 

ع  َّللاَّ  َيْػـَ اْلِكَياَمِة ، َكاَل َيْشط خ   ٌل َعَمى َفْزِل َماٍء ِباْلَفاَلِة َيْسَشع و  ي َكمِّس ي  ْع َعَحاٌب َأِليٌع : َرج  يِيْع َكَلي  ِإَلْيِيْع ، َكاَل ي َدكِّ
ِ أَلَخَحَىا ِبَكَحا َكَكحَ  اًل ِبِدْمَعٍة َبْعَج اْلَعْرِخ َفَحَمَف َلو  ِباهللَّ ٌل َباَيَع َرج  ِبيِل ، َكَرج  َقو  َكى َػ ِمَغ اْبِغ الدَّ َعَمى ا َفَرجَّ

ْنَيا َفِإْف َأْعَصاه  ِمْشَيا َكَفى ، َكِإْف َلْع ي ْعصِ  ٌل َباَيَع ِإَماًما اَل ي َباِيع و  ِإالَّ ِلج   ِو ِمْشَيا َلْع َيِف.َغْيِخ َذِلَظ ، َكَرج 
كتاب الػصايا ، باب إذا كقف أرضا أك بئخا كاشتخط  ٕٕٙٙرقع  ٕٔٓٔ/ٖأخخج البخاري في الرحيح  (ٚ)

لشفدو مثل دالء السدمسيغ ، عغ أبي عبج الخحسغ أف عثساف رضي هللا عشو حيث حػصخ أشخؼ عمييع 
ػؿ هللا صمى هللا كقاؿ أنذجكع باهلل كال أنذج إال أصحاب الشبي صمى هللا عميو  كسمَّع ألدتع تعمسػف أف رس

عميو  كسمَّع قاؿ : مغ حفخ ركمة فمو الجشة فحفختيا ، ألدتع تعمسػف أنو قاؿ : مغ جيد جير العدخة 
قػه بسا قاؿ.  فمو الجشة فجيدتو قاؿ : فرجَّ

 قاٍض بالسمظ  ، كجػاز االبتياع.  ٚٗٔفي ذخائخ عمساء اليسغ ص:  (ٛ)
الديل، َكاِحجَىا شخج ، كالحخة: اأَلْرض الَِّتي قج ألبدت ِحَجاَرة  الذخاج : مجاري الَساء مغ اْلحخار ِإَلى (ٜ)

َسْػَداء، َكَكاَف كادياف مغ َأكدَية اْلَسِجيَشة يديالف بالسصخ فيتشافذ أىل الحػائط ِفي سيميسا، َفقزى ِبِو 
ػؿ هللا لألعمى فاألعمى، َكاأْلَْقَخب َفاأْلَْقَخب.   َرس 

 . ٚٙ/ٔ، كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ ، ابغ الجػزي  ٔٛٔ/ٗيشطخ: معالع الدشغ ، الخصابي 
عغ عخكة عغ عبج هللا بغ الدبيخ رضي هللا عشيسا أنو حجثو  : أف رجال مغ األنرار خاصع الدبيخ  (ٓٔ)

عشج الشبي صمى هللا عميو ك سمع في شخاج الحخة التي يدقػف بيا الشخل فقاؿ األنراري سخح الساء يسخ 
ا عشج الشبي صمى هللا عميو ك سمع فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو  كسمَّع لمدبيخ : اسق فأبى عميو فاخترس

ف كجو رسػؿ هللا صمى  يا زبيخ ثع أرسل الساء إلى جارؾ فغزب األنراري فقاؿ أف كاف ابغ عستظ ؟ فتمػَّ
لدبيخ : وهللا إني هللا عميو  كسمَّع ثع قاؿ : اسق يا زبيخ ثع احبذ الساء حتى يخجع إلى الججر ، فقاؿ ا

ُموَك فِيَما َشَجَر بَۡينَُهۡم } : ألحدب ىحه اآلية ندلت في ذلظ ]سورة  {٘ٙفَََل َوَربَِّك ََّل يُۡؤِمنُوَن َحتَّىَٰ يَُحّكِ

 .  ٘ٙ:  النساء
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الذخب ،  باب سكخ األنيار ، صحيح مدمع  –كتاب السداقاة  ٖٕٕٔرقع  ٕٖٛ/ٕيشطخ: صحيح البخاري 
كتابْ َفَزاِئِل الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو  كسمَّع ، باب األمخ بالتحكع إليو صمى هللا عميو  ٖٛٔٙرقع  ٜٓ/ٚ

 كسمع.
 ) حاجة  الشاس(. ٚٗٔفي ذخائخ عمساء اليسغ ص:  (ٔٔ)
 ) ىحاف(. ٚٗٔفي ذخائخ عمساء اليسغ ص:  (ٕٔ)
السشيل: السػرد، كىػ عيغ ماء تخده اإلبل في السخاعي. يشطخ : الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية  (ٖٔ)

٘/ٖٔٛٚ. 
كف إليو  (ٗٔ) َي بو ألّنيع َيْشج  سِّ الشادي: مِجمذ  َيْشجك إليو َمْغ َحػاَلْيو، كال ي َدسَّى ناديًا مغ غيخ أىمو، كس 

َي دار  الشَّْجكة  سِّ  بَسكََّة، كانت دارًا لبشي ىاشع إذا َحَدَبيع أمٌخ َنجكا إلييا فاجَتَسع ػا لمس ذاكرة. َنْجكًا كَنْجكًة، كبو س 
 .ٙٚ/ٛيشطخ : العيغ 

 . ٜٖٔالسغخب ، السصخزي ص: مشاخات اإلبل : مباركيا حػؿ الساء . يشطخ : (٘ٔ)
لو صمى الذخب ،  باب ال حسى إال هلل كلخسػ  –كتاب السداقاة  ٕٕٔٗرقع  ٖ٘ٛ/ٕصحيح البخاري  (ٙٔ)

كتاب الجياد كالديخ ، باب أىل الجار يبيتػف فيراب الػلجاف  ٕٓ٘ٛرقع  ٜٚٓٔ/ٖهللا عميو   كسمَّع ، ك
 كالحراري  مغ حجيث الرعب بغ جثامة رضي هللا عشو. 

 )لعالع(. ٛٗٔفي ذخائخ السػاريث ص:  (ٚٔ)
 .ٛٗٔزيادة مغ ذخائخ السػاريث ص: (ٛٔ)
 كىػ مجيػؿ. -كفيو : أبػ خجاش ىػ حباف بغ زيج الذخعبي نفدو  ٛٛ٘/ٚالسحمى  (ٜٔ)
: )قمت كذكخه بغ حباف  ٕٚٔ/ٕ. كقاؿ الحافع أيزًا في تيحيب التيحيب ٜٗٔتقخيب التيحيب ص:  (ٕٓ)

 في الثقات ، كقج تقّجـ أّف أبا داكد قاؿ شيػخ حخيد كميع ثقات (.
-ٗٛ/ٖقمت : كلع أجج أحجًا مغ كبار األئسة نّز عمى تػثيقو صخاحة بل ذكخه البخاري في التاريخ الكبيخ 

، كالجار قصشي  ٜٕٙ/ٖ، كابغ أبي حاتع في الجخح كالتعجيل  ٜٕٔ/ٔ، كمدمع في الكشى كاألسساء  ٘ٛ
حباف في الثقات  ، كلع يحكخكا فيو جخحًا كال تعجياًل ، كذكخه ابغ ٗٔٗ/ٔفي السؤتمف كالسختمف 

فمع يدد عغ قػلو : يخكي َعغ َعْبج هللا ْبغ َعْسخك  ، ركى َعشو  حخيد ْبغ ع ْثَساف  . كقاؿ الحىبي ٔٛٔ/ٗ
 : شيخ .   ٖٙٓفي الكاشف ص: 

 . ٕٙٗ/ٕ، كنحػه في : الجراية في تخخيج أحاديث اليجاية ٕٙٚبمػغ السخاـ ص:  (ٕٔ)
َخَكاء  ِفي َثاَلٍث . كإسشاده في الخ  ٖٕٚٗرقع  ٜٕ٘/ٖسشغ ابغ ماجو  (ٕٕ) ىػف ، َباٌب: اْلس ْدِمس ػَف ش 

، كابغ السمقغ ٛٚٔ/ٙصحيح كسا قاؿ الحافع زيغ الجيغ العخاقي كسا في شخح التثخيب في  شخح التقخيب 
، كالحافع ابغ  ٔٛ/ٖ، كالبػصيخي في مرباح الدجاجة في زكائج ابغ ماجو  ٜٕٚ/ٕفي تحفة السحتاج 

 . ٖٗٔ/ٖلحبيخ حجخ في التمخيز ا
ْيَخْيِغ، َقاَؿ الزياء  ِفي َأْحَكامو :  ٙٚ/ٚكقاؿ ابغ السمقغ في البجر السشيخ  : ) َكَىَحا ِإْسَشاد َعَمى َشخط الذَّ

 إسشاٌد جيج( . 
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 كتاب البيػع ، باب الشيي عغ بيع فزل الساء. ٜٓٓٗرقع  ٖٗ/٘صحيح مدمع  (ٖٕ)
َسا َكقع الشَّْيي َعغ َىَحا لذيئيغ: َأحجىَسا: َأنو ِإنََّسا : )َكِإنَّ  ٛٛ٘/ٕقاؿ الجػزي في كذف السذكل  (ٕٗ)

ػذ ِباَل عػض. َكالثَّاِني: َأف مثل َىَحا َيْشَبِغي لْمس دمسيغ َأف  يْصمب ِمْشو  اإللقاح َكقج اَل يمقح، َفيبقى اْلَسْأخ 
َقَياء عمى َتْحِخيع أَ   خح اأْل ْجَخة عمى ضخاب اْلَفْحل(. يتباذلػه َبيشيع أِلَنَّو  مغ جشذ الساعػف. َكَعامة اْلف 

ػؿ   ٓٔٓٗرقع  ٖٗ/٘صحيح مدمع  (ٕ٘) كتاب البيػع ، باب الشيي عغ بيع فزل الساء بمفع : َنَيى َرس 
َنَيى الشَِّبيُّ  ِلظَ هللِا َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو  كسمَّع َعْغ َبْيِع ِضَخاِب اْلَجَسِل ، َكَعْغ َبْيِع اْلَساِء َكاأَلْرِض ِلت ْحَخَث ، َفَعْغ ذَ 

 َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو َكَسمََّع.
الذخب ، باب مغ قاؿ إف صاحب الساء  -كتاب السداقاة  ٕٕٕٚرقع  ٖٓٛ/ٕصحيح البخاري  (ٕٙ)

 ٖٗ/٘أحق بالساء حتى يخكى لقػؿ الشبي صمى هللا عميو ك سمع : ال يسشع فزل الساء ، صحيح مدمع 
 غ بيع فزل الساء.كتاب البيػع ، باب الشيي ع ٕٔٓٗرقع 

ىحا ترحيف في األصل ، كالحخائخ كصػابو : عسخك بغ شعيب ، كسبق تخخيجو مفراًل ، كىػ  (ٕٚ)
 حجيث حدغ بذػاىجه.

 . ٜٗٔ/ٗالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ   (ٕٛ)
(.  ٜٔ/ٖقاؿ اآلمجي في اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ   (ٜٕ)  : )ألفَّ الـَ الجشذ تقتزي العسـػ
َخِر َمْشع   ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕقاؿ الحافع ابغ رجب في جامع العمـػ كالحكع  (ٖٓ) : ) َكِمسَّا ي ْشَيى َعْغ َمْشِعِو لمزَّ

اْلَساِء َكاْلَكأَلِ ... كذىب أكثخ العمساء إلى أنو ال يسشع فزل الساء الجاري كالشابع مصمقا، سػاء قيل: إف 
فعي كأحسج كإسحاؽ كأبي عبيج كغيخىع، كالسشرػص الساء لسالظ أرضو أـ ال، كىحا قػؿ أبي حشيفة كالذا

عغ أحسج كجػب بحلو مجانا بغيخ عػض لمذخب، كسقي البيائع، كسقي الدركع، كمحىب أبي حشيفة 
 كالذافعي: ال يجب بحلو لمدركع.

كاختمفػا: ىل يجب بحلو مصمقا، أك إذا كاف بقخب الكأل، ككاف مشعو مفزيا إلى مشع الكأل؟ عمى قػليغ 
شا كأصحاب الذافعي، كفي كالـ أحسج ما يجؿ عمى اختراص السشع بالقخب مغ الكأل، كأما مالظ، ألصحاب

فال يجب عشجه بحؿ فزل الساء السسمػؾ بسمظ مشبعو كمجخاه إال لمسزصخ كالسحاز في األكعية، كإنسا يجب 
 عشجه بحؿ فزل الساء الحي ال يسمظ.

ال في أرض السػات، كمحىب أبي حشيفة كأحسج كأبي كعشج الذافعي: حكع الكأل كحلظ يجػز مشع فزمو إ
عبيج أنو ال يسشع فزل الكأل مصمقا، كمشيع مغ قاؿ: ال يسشع أحج الساء كالكأل إال أىل الثغػر خاصة، كىػ 
قػؿ األكزاعي، ألفَّ أىل الثغػر إذا ذىب ماؤىع ككمؤىع لع يقجركا أف يتحػلػا مغ مكانيع مغ كراء بيزة 

 اإلسالـ كأىمو (.
الذخب ، باب بيع الحصب كالكأل ، صحيح  –كتاب السداقاة  ٕٕٙٗرقع  ٖٚٛ/ٕصحيح البخاري  (ٖٔ)
 كتاب اأَلْشِخَبِة ، باب فعل الخسخ بذاربيا. ٜٙٔ٘رقع  ٘ٛ/ٙمدمع 
ػز  ِفيِو اْلَسْدَأَلة  ، سشغ ابغ  ٔٗٙٔرقع  ٕٓٔ/ٕيشطخ: سشغ أبي داكد  (ٕٖ) كتاب الدكاة ، َباب  َما َتج 
أبػاب التجارات َباب  َبْيِع اْلس دَاَيَجِة ، كفيو ... َكَقاَؿ: اْشَتِخ ِبَأَحِجِىَسا َشَعاًما َفاْنِبْحه   ٜٕٛٔرقع  ٖٙٔ/ٖماجو 
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ِ َصمَّى هللا  َعمَ  ػؿ  َّللاَّ كًما َفْأِتِشي ِبِو، َفَأَتاه  ِبِو، َفَذجَّ ِفيِو َرس  ػًدا ِبَيِجِه، ْيِو  كسمَّع ع  ِإَلى َأْىِمَظ، َكاْشَتِخ ِباآْلَخِخ َقج 
 اْذَىْب َفاْحَتِصْب َكِبْع، َكاَل َأَرَيشََّظ َخْسَدَة َعَذَخ َيْػًما....»ث عَّ َقاَؿ َلو : 

: )عبج هللا  ٛٛ/ٙكىحه القرة ضعيفة ، فييا أبػ بكخ الحشفيِّ ، قاؿ الحافع ابغ حجخ في تيحيب التيحيب 
يج كفيو قرة كعشو األخزخ بغ عجالف ركاه أبػ بكخ الحشفي البرخي . ركى عغ أنذ في البيع في مغ يد 

األربعة كحدشو التخمحي قمت : كقاؿ البخاري : ال يرّح حجيثو ، كقاؿ ابغ قصاف الفاسي : عجالتو لع تثبت 
 ، فحالو مجيػلة( .

كىخاكة الفأس بكدخ الياء، أي: العرا التي تجعل في عيغ الفأس ليشتفع بيا، كتدسى الشراب أيًزا. 
 . ٓٓٙية الستحفع ص: يشطخ: شخح كفا

كتاب الدكاة  باب االستعفاؼ عغ السدألة، بمفع : )كالحي  ٔٓٗٔرقع  ٖ٘٘/ ٕصحيح البخاري  (ٖٖ)
 نفدي بيجه ألف يأخح أحجكع حبمو فيحتصب عمى ضيخه خيخ لو مغ أف يأتي رجال فيدألو أعصاه أك مشعو (.

 )عمى الساء(. ٜٗٔفي ذخائخ السػاريث ص:  (ٖٗ)
 )الشار(. ٜٗٔػاريث ص: في ذخائخ الس (ٖ٘)
قدسة السيايأة كتدسى قدسة السشافع ، كىي شخعا: قدسة السشافع: ألف كل كاحج فييا، إما أف  (ٖٙ)

يخضى بييئة كاحجة كيختارىا، كإما أف الذخيظ الثاني يشتفع بالعيغ عمى الييئة التي كقع بيا انتفاع شخيكو 
 . ٜٕٗ/ٖٖاألكؿ. يشطخ: السػسػعة الفقيية الكػيتية 

)سسيت السيايأة بيحا االسع: ألف كل كاحج  ٖٛٔ/ٚكفي مػسػعة مػسػعة اإلجساع في الفقو اإلسالمي 
ليأ لراحبو ما يشتفع بو. كيقاؿ: تيأيؤ بياء تحتية قبل اليسدة، كبو عبخ صاحب الذخح الرغيخ ، كيقاؿ: 

صاحبو بسا دفعو لو لالنتفاع  أيًزا تيان ؤ بشػف قبل اليسدة كيحتسمو كالمو مغ السيانأة، ألف كل كاحج ىشأ
بو ، كالسيايأة ىي اختراص كل شخيظ عغ شخيكو في شيء متحج كبيت مثاًل بحيث يشتفع كل كاحج 
مشيسا بكامل البيت مجة مغ الدمغ، عمى أف يشتفع اآلخخ بكامل البيت مج أخخى، فيجب أف يكػف زمغ 

 السيايأة معمػـ السجة، كقج نقل اإلجساع عمى ذلظ(.
ْخت اأَلْرض َكْػرا: حفختيا(.  ٖٚٔ/ٚقاؿ ابغ سيجه في السحكع  (ٖٚ)  : ) ك 
ػَؿ هللِا َصمَّى َّللاَّ   (ٖٛ) ـِ َىْل َتْعَمس ػَف َأفَّ َرس  ِ َكاإِلْساَل ك ْع ِباهللَّ ج  قاؿ عثساف رضي هللا عشو لسا حػصخ : َأْنذ 

ـَ اْلَسِجيَشَة َكَلْيَذ ِبَيا َماٌء ي ْدتَ  ػؿ  هللِا َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو َكَسمََّع: َمْغ َعَمْيِو  كسمَّع َقِج كَمَة َفَقاَؿ َرس  ْعَحب  َغْيَخ ِبْئِخ ر 
كَمَة َفَيْجَعَل َدْلَػه  َمَع ِداَلِء اْلس ْدِمِسيَغ ِبَخْيٍخ َلو  ِمْشَيا ِفي اْلَجشَِّة؟...  َيْذَتِخي ِبْئَخ ر 

أبػاب السشاقب ، َباٌب ِفي َمَشاِقِب  ٖٖٓٚقع ر  ٛٙ/ٙكالحجيث أخخجو بيحا المفع : التخمحي في جامعو 
ِ ، كالشدائي  ْشَيَتاِف، ي َقاؿ : َأب ػ َعْسٍخك، َكَأب ػ َعْبِج َّللاَّ اَف َرِضَي َّللاَّ  َعْشو ، َكَلو  ك  في سششو الرغخى ع ْثَساَف ْبِغ َعفَّ

: َكْقِف اْلَسَداِجِج . كقاؿ التخمحي  ٖٛٓٙرقع  ٖٕ٘/ٙ ِكَي كتاب األحباس ، َباب  : َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َكَقْج ر 
 ِمْغ َغْيِخ َكْجٍو َعْغ ع ْثَساَف.

فقػلو : قجـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو  كسمَّع السجيشة ، يفيج أنو في ابتجاء مياجخ الشبي إلى السجيشة 
 السشػرة .
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الحجيث: "  : )الغيل: الساء الحي يجخى عمى كجو األرض. كفي ٚٛٚٔ/٘قاؿ الجػىخي في الرحاح  (ٜٖ)
 ما سقي بالغيل ففيو العذخ، كما سقي بالجلػ ففيو نرف العذخ ".

َػاقي(.   كقاؿ ابغ األثيخ في الشياية : ) الَغْيل ِباْلَفْتِح: َما َجَخى ِمَغ اْلِسَياِه ِفي اأْلَْنَياِر كالدَّ
ػؽ  الس ْذَتَخَكة  َبْيَغ  ٕٔٛقاؿ الحافع ابغ رجب في قػاعجه ص: (ٓٗ) ق  اْثَشْيِغ َفَراِعًجا َنْػَعاِف: : )  الح 

ّل َكاِحٍج ِباْنِفَخاِدِه لَجِسيِع الَحقِّ َكَيَتدَاَحس ػَف ِفيِو ِعْشَج االْجِتَساِع. ى َسا: َما َيَقع  اْسِتْحَقاؽ  ك  َكالثَّاِني: َما  َأَحج 
ؿ َأْمِثم ٍة ، َكلأَلكَّ ِتِو ِبَخاصَّ ّل َكاِحٍج ِمْغ الَحقِّ ِبِحرَّ ْع َيْدَتِحقُّ ك  لٌّ ِمْشي  َفَعاء  الس ْجَتِسع ػَف ك  ٌة َكِثيَخٌة: مشيا: الذُّ

ْفم ى ْع َعْغ َحقِِّو َتَػفََّخ َعمى الَباِقيَغ. كمشيا: غ َخَماء  الس  ْفَعَة ِبَكَسالَيا َفِإَذا َعَفى َأَحج  ِذ الِحي ال َيِفي َيْدَتِحقُّ الذُّ
ل َكاِحٍج َعمى اْنِفَخاِدِه َكى   كَف ِفي الشَِّكاِح. كمشيا: الَعَرَبات  َمالو  ِبَجْيِغ ك  َفَعاِء. كمشيا: اأَلْكلَياء  الس َتَداك  ْع َكالذُّ

 الس ْجَتِسع ػَف ِفي الِسيَخاِث(. 
 ٚٓٔ/ٔكتاب السغازي ، باب غدكة خيبخ ، صحيح مدمع  ٖٜٜٖرقع  ٚٗ٘ٔ/ٗصحيح البخاري  (ٔٗ)

 جخل الجشة إال السؤمشػف.كتاب اإليساف، باب غمع تحخيع الغمػؿ كأنو ال ي ٕٛٔرقع 
 .ٔٙٔسػرة آؿ عسخاف :  (ٕٗ)
،  ٘ٚٗ – ٗٚٗ/ٕ، تفديخ القخآف ، ابغ السشحر  ٕٔٓ – ٖٜٔ/ٙيشطخ: جامع البياف ، الصبخي  (ٖٗ)

 . ٘ٓٛ -ٖٓٛ/ٖتفديخ ابغ أبي حاتع 
 . ٖ٘:  البقخةسػرة  (ٗٗ)
 . ٛٔسػرة شو :  (٘ٗ)
 .ٖٕسػرة األعخاؼ : (ٙٗ)
 . ٓٗيشطخ : األحكاـ الدمصانية ، الساكردي ص:  (ٚٗ)
كتاب الجياد كالديخ ، باب سياـ الفخس ،  ٕٛٓٚرقع  ٔ٘ٓٔ/ٖأخخج اإلماـ البخاري في صحيحو  (ٛٗ)

كتاب السغازي ،  َباب  ِقْدَسِة اْلَغِشيَسِة َبْيَغ اْلَحاِضِخيَغ ، كالىسا  ٚٓٙٗرقع  ٙ٘ٔ/٘كمدمع في صحيحو 
َفِل ، ِلْمَفَخِس عغ عبج هللا بغ عسخ ر  ػَؿ هللِا َصمَّى َّللاَّ  َعَمْيِو َكَسمََّع َقَدَع ِفي الشَّ ضي هللا عشيسا  َأفَّ َرس 
ِل َسْيًسا. ج   َسْيَسْيِغ ، َكِلمخَّ

: )َكقج يْقَتخف ِبَيِحِه  ٜٖٕقاؿ الساكردي في تدييل الشطخ كتعجيل الطفخ في أخالؽ السمظ ص: (ٜٗ)
بَسا حسج ِفي بعس األحياف الميغ كالمصف َكِفي َبْعزَيا الخذػنة اْلِخَراؿ َما يْخَتمف باْخت اَلؼ الدََّماف َفخ 

 كالعشف َفِإف لكل َكقت حكسًا ، َكلك ل قػـ تجبيخًا(.
ۡثلُهُ  ٱۡلقَۡومَ إِن يَۡمَسۡسُكۡم قَۡرٞح فََقۡد َمسَّ }: قاؿ تعالى (ٓ٘) ُ َوِليَۡعلََم  ٱلنَّاِس نَُداِولَُها بَۡيَن  ٱأۡلَيَّامُ َوتِۡلَك  ۥ  قَۡرٞح ّمِ  ٱّللَّ

ُ َءاَمنُواْ َويَتَِّخذَ ِمنُكۡم ُشَهَدآَءَۗ وَ  ٱلَِّذينَ  ِلِمينَ ََّل يُِحبُّ  ٱّللَّ
 ( .ٓٗٔ) آؿ عسخاف:  {ٓٗٔ ٱلظََّٰ

ـ  ن جاِكل يا َبْيَغ الشَّاِس( أي إف  ٜٚ/ٗقاؿ الذيخ أحسج بغ مرصفى السخاغي في تفديخه  : ))َكِتْمَظ اأْلَيَّا
األياـ سشة مغ سشغ هللا فى السجتسع البذخى، فسخة تكػف الجكلة لمسبصل، كأخخى لمسحق، كلكغ مجاكلة 

العاقبة دائسا لسغ اتبع الحق ، كإنسا تكػف الجكلة لسغ عخؼ أسباب الشجاح كرعاىا حق رعايتيا كاالتفاؽ 
مغ القػة ، فعميكع أف كعجـ التشازع كالثبات كصحة الشطخ كقػة العديسة، كأخح األلبة كإعجاد ما يدتصاع 
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تقػمػا بيحه األعساؿ كتحكسػىا أتع اإلحكاـ حتى تطفخكا كتفػزكا، كال يكغ ما أصابكع مغ الفذل مزعفا 
  لعدائسكع، فإف الجنيا دكؿ(.

 )كمغ أحدغ ما قيل في مجح الفقخ قػؿ أبي العتالية: ٕٜقاؿ الثعالبي في المصائف كالطخائف ص:  (ٔ٘)
 ألع تخ أّف الفقخ يخجى لو الغشى ... كإّف الغشى يخذى عميو مغ الفقخ(.  

ِبِل : َمْبَخك َيا َحْػَؿ اْلَساِء  . يشطخ : السغخب ص: (ٕ٘)  . ٜٖٔم َشاخ  اإلِْ
التحجيخ أك االحتجار، كالحػز، كاالرتفاؽ، كاالختراص، كاإلقصاع، كالحسى. كالتحجيخ اصصالحًا:  (ٖ٘)

اء بػضع عالمة، كحجخ أك غيخه، عمى الجػانب األربعة كىػ يفيج االختراص ال مشع الغيخ مغ اإلحي
 التسميظ. 

 . ٜٖٕ-ٖٕٛ/ٕيشطخ : السػسػعة الفقيية الكػيتية 
: )كأما الشار : فاختمف في السخاد بيا ، ٕٙٔ – ٕ٘ٔ/ٕقاؿ الرشعاني رحسو هللا في سبل الدالـ  (ٗ٘)

كقيل : أريج بيا االسترباح مشيا ، كاالستزاءة بزػئيا ،  فقيل : أريج بيا الحصب الحي يحصبو الشاس ،
كقيل : الحجارة التي تػرى مشيا الشار إذا كانت في مػات، كاألقخب أنو أريج بيا الشار حكيقة، فإف كانت مغ 
حصب مسمػؾ فقيل حكسيا حكع أصميا ، كقيل: يحتسل أنو يأتي فييا الخالؼ الحي في الساء كذلظ لعسـػ 

 مح الشاس في ذلظ(. الحاجة كتدا
: ) الحسى : ىػ السكاف السحسي ، كىػ خالؼ  ٕٓٔ/ٕقاؿ الرشعاني رحسو هللا في سبل الدالـ  (٘٘)

السباح،  كمعشاه : أف يسشع اإلماـ الخعي في أرض مخرػصة لتختز بخعييا إبل الرجقة مثال، ككاف في 
استعػى كمبًا مغ مكاٍف عاٍؿ فإلى حيث  الجاىمية: إذا أراد الخئيذ أف يسشع الشاس مغ محل يخيج اختراصو

يشتيي صػتو حساه مغ كل جانب ، فال يخعاه غيخه ، كيخعى ىػ مع غيخه ، فأبصل اإلسالـ ذلظ ، كأثبت 
 الحسى هلل كلخسػلو(.   

 حجيث صحيح ، سبق تخخيجو.   (ٙ٘)
 .    ٕٔٔ/ٕسبل الدالـ  (ٚ٘)
 ٖٚ٘/٘ٔاإلحداف  -حيح ابغ حباف، ص  ٖٙٛٙٛرقع  ٜٜٔ/ٗٔيشطخ: مرشف ابغ أبي شيبة  (ٛ٘)
مشاقب الرحابة رضي هللا عشيع ، ذكخ تدبيل عثساف بغ عفاف ركمة عمى السدمسيغ ،  ٜٜٔٙرقع 

 كتاب التفديخ ، تفديخ سػرة يػنذ.  ٖٖٓٓرقع  ٜٖٙ/ٕالسدتجرؾ عمى الرحيحيغ 
ػ ٜٚ/ٗقاؿ ابغ الجػزي في كذف السذكل  (ٜ٘) ؿ هللا صمى هللا َعَمْيِو : )َفِإف َقاَؿ َقاِئل: فقج حسى َرس 

ػؿ هللا صمى هللا َعَمْيِو َكسمع الشكيع، َكى َػ َمػِضع  َجَقة كضعاؼ اْلَخيل. َقاَؿ الدُّْىِخّي: حسى َرس  َكسمع إلبل الرَّ
كؼ ِباْلَسِجيَشِة تدتشقع ِفيِو اْلِسَياه كيشبت اْلكأل. َكقج حسى عسخ بغ اْلخصاب الخبَحة كسخؼ. ق ْمَشا: ِإنَّ  َسا َمْعخ 

ْساَلـ عمى  خالؼ أبصل َما َكاَف ِفي اْلَجاِىِميَّة؛ أَلنيع َكان ػا َيْفَعم ػَنو  ِبس ْقَتزى اْلَغَمَبة كاليػى، َكَما يفعل ِفي اإلِْ
 َذِلظ. 
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ػلو، َكذَ  ػِلِو " َأي: ِإالَّ عمى اْلَػْجو الَِّحي أذف هللا ِفيِو َكَرس  ِلَظ عمى قجر َكمعشى َقْػلو: " اَل حسى ِإالَّ هلل َكِلَخس 
َجَقة َكاْلَخْيل اْلسعجة ِفي َسِبيل هللا عد َكجل، َكلإْلَِماـ َأف يحسي  اْلَحاجة كالسرمحة، َكِإنََّسا حسى عسخ إلبل الرَّ

 عمى َكجو الّشطخ ِفي َتْقِػَية اْلَخيل كالكخاع َما لع يزق عمى اْلَعامَّة السخعى(.   
 سبق بياف معشى الغيل. (ٓٙ)
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 السرادر كالسخاجع 

 بعج القخآف الكخيع

إتحاؼ الخيخة السيخة بدكائج السدانيج العذخة ، أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ أبي بكخ بغ  (ٔ
ىػ( ، تقجيع: فزيمة ٓٗٛإسساعيل بغ سميع بغ قايساز بغ عثساف البػصيخي الكشاني الذافعي )الستػفى: 

ق: دار السذكاة لمبحث العمسي بإشخاؼ أبػ تسيع ياسخ بغ الذيخ الجكتػر أحسج معبج عبج الكخيع ، السحق
 ـ.  ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔإبخاليع ، دار الػشغ لمشذخ، الخياض ، الصبعة: األكلى، 

اإلحداف في تقخيب صحيح ابغ حباف ، دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج، التسيسي،  (ٕ
( ، تختيب: األميخ عالء الجيغ عمي بغ بمباف الفارسي ىػٖٗ٘أبػ حاتع، الجارمي، الب دتي )الستػفى: 

ىػ( ، حققو كخخج أحاديثو كعمق عميو: شعيب األرنؤكط ، مؤسدة الخسالة، بيخكت ،  ٜٖٚ)الستػفى: 
 ـ. ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالصبعة: األكلى، 

لساكردي األحكاـ الدمصانية ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي، الذييخ با (ٖ
 القاىخة.  –ىػ( ، دار الحجيث ٓ٘ٗ)الستػفى: 

اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ ، أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع الثعمبي  (ٗ
 لبشاف.  -دمذق -ىػ( ، السحقق: عبج الخزاؽ عفيفي ، السكتب اإلسالمي، بيخكتٖٔٙاآلمجي )الستػفى: 

االستيعاب في معخفة األصحاب ، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخي  (٘
 ٕٔٗٔىػ( ، السحقق: عمي دمحم البجاكي ، دار الجيل، بيخكت ، الصبعة: األكلى، ٖٙٗالقخشبي )الستػفى: 

 ـ.  ٕٜٜٔ -ىػ 
بيخ ، ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ البجر السشيخ في تخخيج األحاديث كاألثار الػاقعة في الذخح الك (ٙ

ىػ( ، السحقق: مرصفى أبػ الغيط كعبج ٗٓٛحفز عسخ بغ عمي بغ أحسج الذافعي السرخي )الستػفى: 
الدعػدية ، الصبعة: االكلى، -الخياض -هللا بغ سميساف كياسخ بغ كساؿ ، دار اليجخة لمشذخ كالتػزيع 

 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ
بػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقالني بمػغ السخاـ مغ أدلة األحكاـ ، أ (ٚ

الخياض ، الصبعة:  –ىػ( ، تحقيق كتخخيج كتعميق: سسيخ بغ أميغ الدىخي ، دار الفمق ٕ٘ٛ)الستػفى: 
 ىػ.  ٕٗٗٔالدابعة، 

( ، ىػٕٙ٘التاريخ الكبيخ ، دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ السغيخة البخاري، أبػ عبج هللا )الستػفى:  (ٛ
 الجكغ ، شبع تحت مخاقبة: دمحم عبج السعيج خاف .  –الصبعة: دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آباد 
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تحفة السحتاج إلى أدلة السشياج ، ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج الذافعي  (ٜ
مكة السكخمة ، الصبعة:  -ىػ( ، السحقق: عبج هللا بغ سعاؼ المحياني ، دار حخاء ٗٓٛالسرخي )الستػفى: 

 . ٙٓٗٔاألكلى، 
تدييل الشطخ كتعجيل الطفخ في أخالؽ السمظ ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب  (ٓٔ

ىػ( ، السحقق: محي ىالؿ الدخحاف كحدغ ٓ٘ٗالبرخي البغجادي، الذييخ بالساكردي )الستػفى: 
 بيخكت.  –الداعاتي ، دار الشيزة العخبية 

ىػ( ، قجـ لو ٜٖٔأبػ بكخ دمحم بغ إبخاليع بغ السشحر الشيدابػري )الستػفى:  تفديخ القخآف ، (ٔٔ
األستاذ الجكتػر: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ، حققو كعمق عميو الجكتػر: سعج بغ دمحم الدعج ، دار 

 ـ. ٕٕٓٓىػ،  ٖٕٗٔالسجيشة الشبػية ، الصبعة: األكلى  -السآثخ 
حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر  تفديخ القخآف العطيع البغ أبي (ٕٔ

ىػ( ، السحقق: أسعج دمحم الصيب ، مكتبة ندار ٕٖٚالتسيسي، الحشطمي، الخازي ابغ أبي حاتع )الستػفى: 
 ىػ. ٜٔٗٔ -السسمكة العخبية الدعػدية ، الصبعة: الثالثة  -مرصفى الباز 

ىػ( ، شخكة مكتبة كمصبعة ٖٔٚٔالستػفى: تفديخ السخاغي ، أحسج بغ مرصفى السخاغي ) (ٖٔ
 ـ. ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔمرصفى البابى الحمبي كأكالده بسرخ ، الصبعة: األكلى، 

التمخيز الحبيخ في تخخيج أحاديث الخافعي الكبيخ ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج  (ٗٔ
بغ قصب ، مؤسدة قخشبة ىػ( ، تحقيق: أبػ عاصع حدغ بغ عباس ٕ٘ٛبغ حجخ العدقالني )الستػفى: 

 ـ. ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔمرخ ، الصبعة: األكلى،  –
تيحيب التيحيب ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقالني )الستػفى:  (٘ٔ

 ىػ.ٕٖٙٔىػ( ، مصبعة دائخة السعارؼ الشطامية، اليشج ، الصبعة األكلى، ٕ٘ٛ
التػضيح لذخح الجامع الرحيح ، ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج  (ٙٔ

ىػ( ، السحقق: دار الفالح لمبحث العمسي كتحقيق التخاث ، دار الشػادر، ٗٓٛالذافعي السرخي )الستػفى: 
 ـ.  ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔسػريا ، الصبعة: األكلى،  –دمذق 

حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج، التسيسي، أبػ حاتع، الجارمي، الثقات ، دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ  (ٚٔ
ىػ( ، شبع بإعانة: كزارة السعارؼ لمحكػمة العالية اليشجية ، تحت مخاقبة: الجكتػر ٖٗ٘الب دتي )الستػفى: 

دمحم عبج السعيج خاف مجيخ دائخة السعارؼ العثسانية ، دائخة السعارؼ العثسانية بحيجر آباد الجكغ اليشج ، 
 . ٖٜٚٔ=   ل ٖٜٖٔعة: األكلى، الصب
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جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، أبػ جعفخ  (ٛٔ
ىػ( ، تحقيق: الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ، بالتعاكف مع مخكد ٖٓٔالصبخي )الستػفى: 

دشج حدغ يسامة ، دار ىجخ لمصباعة كالشذخ البحػث كالجراسات اإلسالمية بجار ىجخ الجكتػر عبج ال
 ـ.  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔكالتػزيع كاإلعالف ، الصبعة: األكلى، 

الجخح كالتعجيل ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي، الحشطمي، الخازي  (ٜٔ
اليشج ،  –آباد الجكغ  بحيجر -ىػ( ، شبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية ٕٖٚابغ أبي حاتع )الستػفى: 
 ـ. ٕٜ٘ٔىػ  ٕٔٚٔبيخكت ، الصبعة: األكلى،  –دار إحياء التخاث العخبي 

الجراية في تخخيج أحاديث اليجاية ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ  (ٕٓ
 بيخكت.  –ىػ( ، السحقق : الديج عبج هللا ىاشع اليساني السجني ، دار السعخفة ٕ٘ٛالعدقالني )الستػفى : 

ذخائخ عمساء اليسغ ، عبج هللا بغ عبج الكخيع الجخافي ، اعتشى بو : دمحم عبج الكخيع الجخافي ،  (ٕٔ
 ـ.ٜٜٔٔ-ٜٜٓٔمؤسدة دار الكاتب الحجيث ، بيخكت ، الصبعة االكلى ، 

سبل الدالـ ، دمحم بغ إسساعيل بغ صالح بغ دمحم الحدشي، الكحالني ثع الرشعاني، أبػ إبخاليع،  (ٕٕ
 ىػ( ، دار الحجيث، الصبعة: بجكف شبعة كبجكف تاريخ. ٕٛٔٔغ، السعخكؼ باألميخ )الستػفى: عد الجي

أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي  -كماجة اسع أبيو يديج  -سشغ ابغ ماجو ، ابغ ماجة  (ٖٕ
 َعبج الّمصيف -محسَّج كامل قخه بممي  -عادؿ مخشج  -ىػ( ، السحقق: شعيب األرنؤكط ٖٕٚ)الستػفى: 

 ـ. ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔحخز هللا ، دار الخسالة العالسية ، الصبعة: األكلى، 
سشغ أبي داكد ، أبػ داكد سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك األزدي  (ٕٗ

ِجْدتاني )الستػفى:   –ىػ( ، السحقق: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ، السكتبة العرخية، صيجا ٕ٘ٚالدِّ
 بيخكت. 

كفاية الستحفع )تحخيخ الخكاية في تقخيخ الكفاية( ، دمحم بغ الصيب الفاسي ، السحقق: شخح  (ٕ٘
الجكتػر عمي حديغ البػاب ، أصل الكتاب: جدء مغ رسالة دكتػراه : في فقو المغة مغ كمية دار العمػـ 

ىػ  ٖٓٗٔألكلى، السسمكة العخبية الدعػدية ، الصبعة: ا -بالقاىخة ، دار العمػـ لمصباعة كالشذخ، الخياض 
 ـ. ٖٜٛٔ -

الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي )الستػفى:  (ٕٙ
 -  ىػ ٚٓٗٔبيخكت ، الصبعة: الخابعة  –ىػ( ، تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار ، دار العمع لمسالييغ ٖٜٖ

 ـ. ٜٚٛٔ
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ك بغ تسيع الفخاىيجي البرخي )الستػفى: العيغ ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخ  (ٕٚ
 ىػ( ، السحقق: د ميجي السخدكمي، د إبخاليع الدامخائي ، دار كمكتبة اليالؿ.ٓٚٔ

القػاعج في الفقو اإلسالمي ، أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب الحشبمي )الستػفى :  (ٕٛ
، الصبعة : األكلى، ىػ( ، السحقق : شو عبج الخؤكؼ سعج ، مكتبة الكميات األزىخية ٜ٘ٚ

 ـ.ٜٔٚٔىػ/ٜٖٔٔ
الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ  (ٜٕ

ىػ( ، السحقق: دمحم عػامة أحسج دمحم نسخ الخصيب ، دار القبمة ٛٗٚعثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى: 
 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ، الصبعة: األكلى،  مؤسدة عمـػ القخآف، ججة -لمثقافة اإلسالمية 

كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم  (ٖٓ
 الخياض . –ىػ( ، السحقق: عمي حديغ البػاب ، دار الػشغ ٜٚ٘الجػزي )الستػفى: 

ىػ( ، ٕٔٙ: الكشى كاألسساء ، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى (ٖٔ
السحقق: عبج الخحيع دمحم أحسج القذقخي ، عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية، السجيشة السشػرة، 

 ـ. ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔالسسمكة العخبية الدعػدية ، الصبعة: األكلى، 
ىػ( ، ٜٕٗالمصائف كالطخائف ، عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل أبػ مشرػر الثعالبي )الستػفى:  (ٕٖ

 سشاىل، بيخكت.دار ال
مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ، أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف الييثسي  (ٖٖ

 ـ.  ٜٜٗٔىػ،  ٗٔٗٔىػ( ، السحقق: حداـ الجيغ القجسي ، مكتبة القجسي، القاىخة، ٚٓٛ)الستػفى: 
طاىخي )الستػفى: السحمى باآلثار ، أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدي القخشبي ال (ٖٗ

 بيخكت ، بجكف شبعة كبجكف تاريخ. –ىػ( ، دار الفكخ ٙ٘ٗ
مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل ، أحسج بغ حشبل ، السحقق : شعيب األرنؤكط كآخخكف، مؤسدة  (ٖ٘

 ـ. ٜٜٜٔىػ ، ٕٓٗٔالخسالة ، الصبعة : الثانية 
عميو كسمع، أبػ السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا  (ٖٙ

ىػ، السحقق : مجسػعة مغ السحققيغ،  ٕٔٙالحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري ، الستػفى : 
 بيخكت.  –دار الجيل 

مرباح الدجاجة في زكائج ابغ ماجو ، أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل  (ٖٚ
ىػ( ، السحقق: دمحم السشتقى ٓٗٛفعي )الستػفى: بغ سميع بغ قايساز بغ عثساف البػصيخي الكشاني الذا

 ىػ.  ٖٓٗٔبيخكت ، الصبعة: الثانية،  –الكذشاكي ، دار العخبية 
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ىػ( ، تحقيق ٖٕ٘مرشف ابغ أبي شيبة ، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم بغ إبخاليع ابغ أبي شيبة )ت (ٖٛ
ناشخكف ، الخياض ، الصبعة األكلى  : حسج بغ عبج هللا الجسعة ، ودمحم بغ إبخاليع المحيجاف ، مكتبة الخشج

 ـ . ٕٗٓٓىػ ، ٕ٘ٗٔ
معالع سشغ أبي داكد ،  أبػ سميساف حسج بغ دمحم بغ إبخاليع بغ الخصاب البدتي السعخكؼ  (ٜٖ

 ـ. ٕٖٜٔ -ىػ  ٖٔ٘ٔحمب ، الصبعة: األكلى  –ىػ( ، السصبعة العمسية ٖٛٛبالخصابي )الستػفى: 
ديج أبى السكاـر ابغ عمى، أبػ الفتح، بخىاف الجيغ السغخب في تختيب السعخب ، ناصخ بغ عبج ال (ٓٗ

ِزّى )الستػفى:   ىػ( ، دار الكتاب العخبي ، بجكف شبعة كبجكف تاريخ.ٓٔٙالخػارزمي الس َصخِّ
السؤَتِمف كالسخَتِمف ، أبػ الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجي بغ مدعػد بغ الشعساف بغ  (ٔٗ

ػ( ، تحقيق: مػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر ، دار الغخب ىٖ٘ٛديشار البغجادي الجارقصشي )الستػفى: 
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔبيخكت ، الصبعة: األكلى،  –اإلسالمي 

الكػيت ، الصبعة:  –السػسػعة الفقيية الكػيتية ، صادر عغ: كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية  (ٕٗ
 ٕٗالكػيت ، األجداء  –: الصبعة الثانية، دار الدالسل ٖٕ - ٔىػ( ، ..األجداء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ)مغ 

 ، شبع الػزارة. ، الصبعة الثانية ٘ٗ – ٜٖمرخ ، األجداء  –: الصبعة األكلى، مصابع دار الرفػة ٖٛ -
الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ، مجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ  (ٖٗ

محسػد دمحم  -ىػ( ، تحقيق: شاىخ أحسج الداكى ٙٓٙعبج الكخيع الذيباني الجدري ابغ األثيخ )الستػفى: 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيخكت،  -الصشاحي ، السكتبة العمسية 

 


